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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Công văn số 256/UBND-NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh năm 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện 

Cao Lộc thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

năm 2020; 

Để thống nhất việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn các thôn trên địa 

bàn huyện Cao Lộc. Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khu, khối 

phố trên địa bàn huyện Cao Lộc (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức cuộc họp 

với thành phần và nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Chủ 

tịch UBND huyện; Quyết định số 696a/QĐ-UBND ngày 28/02/2018; Quyết định 

số 429/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 và Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 10/4/ 

2019 của Chủ tịch UBND huyện, gồm: 

- Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện: Trưởng Ban; 

- Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện: Phó Trưởng Ban thường trực; 

- Bà Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Trưởng phòng Nội vụ: Phó Trưởng Ban. 

- Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm có: 

+ Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

+ Mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; 

+ Mời đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; 

+ Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

+ Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

+ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

+ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

+ Trưởng phòng Tư pháp; 

+ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

+ Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 
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+ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

+ Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

+ Ông Tô Quang Trung, Phó trưởng Phòng Nội vụ, kiêm Thư ký. 

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường phụ trách 

lĩnh vực địa chính các xã, thị trấn. 

2. Nội dung: 

Xem xét việc thực hiện sáp nhập các thôn không đủ tiêu chuẩn về quy mô hộ 

gia đình theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian:   8 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2020. 

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

* Lưu ý: Có dự thảo Báo cáo của Phòng Nội vụ gửi kèm theo đề nghị các 

thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu trước để tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

Ban chỉ đạo huyện kính mời các thành phần đến tham dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

                                                                                      

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG BAN  
- Như thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Lưu: VT.                          

 

 

                                                       

                                                                                 CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                                 Nguyễn Duy Anh 


		2020-04-23T14:43:41+0700




